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Pozik iaso dut eta irakurri "Kristiñau Katezismo"
ateraberri ori.
Egia esan, oso atsegiñ izan zait, bai bere"mentali—
dadea" ta baita ere, bere euskeraren uler-«rrexg.
Aita Villasante-tt itza\2rr«an diogunea, eta neronek
ikusi dutanez, Alemanin ater* dan "Katholischer Katezismus
der Bistümer Deutschlands (Verlag Herder Freiburg, 1955")»
zati bat besterik ezta.
Oraintxe bertan gazteleraa argitaratu dutes "Catecismo Catolioo" Herder Barcelona, 1957. Gaztelerazkoa aztertu bearra izan det doixtar gutxi baitakit, baña orl ere ari
naiz ikasten, eta lortuko,
Liburu ederra, libxiru bikaña, eta batez ere liburu
"sakona, ta liburu egokia".
Aita Berriatuak deraaigun "Kristiñau Katezismoa"k,
galdera ta eraatzunak besterik eztakarzki, doixtar-izkuntza—
tik euskeratuak. Laister,uste dut -ba-dakit laisfcer izango
dela- libioru osoa miazkatuko dugu Aitorren izkuntzan. Beste
aunit^ izkuntza aurreratu zaizkigu lan ontan ere. Aita Imanolek
lek ordea, a-urre artu nai izan dio gaztelerari, baiña tamalez,
arlo ttipi orretan soilki lortu.
Ederki begiz io dula, esango nuke; liburu orrek
mundu katolikoan izan dun arrera on eta zabalkundea nolanaikoa «z paJMa izan.

Nol&naiko liburua iz&M eztalako isan ere! "%% iz»an,
ain zuzen, izerdi tanto b&ten frutu kaxkar, eta egun bateko
lanaren seme ergal ere. Urteak irtmtsi dituzte Alemanin "katezismo" au antolatzens eta izugarrizko lan eta azterketak
ondoren, argitara eraan dute doixtar-katolikoak.
Parroku ^aun guetiak konsultatu zituzten, aien errietan kristiñau doktriñakin zer gertataen zan, adierazi
zezaten, batgsar zuzendari bati. Ta gala ondo sakondu, aprobak
egin, enkuestak, azterketak, ondorengoak Ikusi t.a aunitz lan
ondoren, argitara eman dute. Ta lan guzti auek ga^jr eguneko
Pedagogiak demaizkigun bideetatik zear. Ta nire iritaiss,
"azkenengo berrogei urte auetan Pedagogiak aurrerapen ez-iaakalak egin ditu» Pedagogia Psikologiaren arlo besterik ez 1zan; eta denok dakigu noraiño aldatua den iakintsa o n . Ta
denoic dakigu gal orretan nortzuk izan doixtarrek azken urte
SLuetanl' Lan sakon baten bidez agiri araai dezakot afirmazio
an. Iñork siñesten ez 'baldin ba du, eska bekit eta antolatuko
dut.

Puntu egin dut, garbi' itzegin nai baltut azpikeriz
ari naizala azaldu ez dedia,
Irakurri ditut -l»egl aurraan momeKtu auetan- azkenengo "Egan" (5-6 Septierabre~DI"ciembre 1956. 151-154 of) M.
Lekuonak gai oni buxuz dakarakin J.tKak*
Badaki Lekuonak "Kristiñau Katezismu" berri au ez
dala Gotzai-agindus errietaa sart4«k» egiña. Bgia, eztet uste oraingoz beiutaat ala deul'k, Zaudete lasai, Jaungoikoarren!
Aita Berriatuak sztu olakorik e^ia-da. "uaungolkoafen! ez
gaitezels, sar "beste "territzs" geiagotan", dio.(l52 of. )
Lekuons, iaun agurgarriak. E&aa©ra onekf aurrensko lerrotan
ditu bere suatralak, ets sir# iritsia onetxek utsegiten dute,
Ongi esasa dago Pedagogiaren lenengo oiñarria dela
t.extoak txltean—piteafi ald»tg'©is ez ibiltzea. Ta 'hatese ere
-Lekuona. agor^ari'lak ^STr&itzen dw~ k&teaisrao gaiean da oi—
ñarrl bear-bearreskaa "&ld*tK«n. 92 iMXts« or,iw(l52 of,),
Katezismoa jakintza personala <a%fi®la-ta,giEarts kutsu aundia baitu. Legeak-ets izan oi duten isaer» gizartetarra d«

Katezismoak. "Formula sakratu" bat bezela omen da, Ta olako
"fomrulakin" e«in giñezkela ibilll "katua bere ura»akirnbej5ela. Legeak eta Konstituzioak ... eta Katezisraoa ere bai, beiñ
egin bear omen dir»H. (ikus. 152 o£. txintxo-txintxo iaso ditudaa id®a o®k),
Ta nilc -"iñori etssaio kritlkarako eskubidea kentzen»'
Mitxelenak, 161 of, dion beaela- nik beste era bateko dut
iritssia gai ontaa? eta gizoBkiro eta errespetu* &aalduko di—
ot Lekuona jaun agurgarriari.
Pedagogiak aurrerapenak ©gin ditula azksn urte au~
etan ®Kin dsakegu ukatu. Aurrerapenak eta aldakuntzak iñois
& dituste Psikologi eta Pedagogiak ~ats b«stearen ala,"ba
i- ^aurko egunetan. Eta aer esaa Lege eta Konstituzioek
Lege Jfaturala ke.Bd.ti, ta Eleizaren Ibss«tlt«®lo Jerarkikoa,eta best© lege ta konstituzio gusiak, a,Xd*tu*kf moldatuak,
eraberritusk, suprimituaks 'berrirf5-emaB.sk «ta «rgitaratuak i—
2i*j« dire ... zirkunstantsiei eegokiejiioz, Histofi» letafco. A~
la izan d©I* et» ala isan bear awla, B « 1 K ukaiu, & al ditu
Eleiza "berberak leg© aaar beneragarri aunit» »tld*t« ta raold*tu? Aste Santu ARAU bsrriei b©gir»s Ia aork kopura a@nbat
konetituzio berri iaan ditua Eleiz Ama Santak? Be al ^•aar,
Pio XII'garr©Kak Aita Santu g«rt«tu ondore» Koastituzio be~
rx-i bat«is Aita Santuaren aukerakuntaa ar&feat aidatu?
Le.g® aeko ber- t;erd.I.Hek gertatu dlraia h«r& raateri
edo saafflianV Bedi. Denok d&kigu orresaz aunitz isan ctj.rala
aidatuakj et» aunitfE &ttl b#rri 'batean aaaiduak.
ITojaporBii© gaude textoak er,tirala txitean-pitean al—
datu b®ar, berriak aiña faranti ematen baldin badigut<* beintzat. Baiña ortarako aaa.fa garanti ta egokitaatma ageriarazi
bear d.a, ta eaM>beldtirre«H eoilki (153- of, ) ta esan utt>ai*ekin
geriatu*
Kik eztut onekia esaa nai Katezismu berri ori, gure
lengoa- baño egoklago danlk. E K orratio! Denok konporrae gera
Gotzaiaren esku deia ori. Ta Rotz&iak gure katezismo kutuna
(ler. egae edoski iturri goxo!) beste edosoin berri baSiegatik:
•t aldatse&k» ®2stu esan nai izañgo zaarra b«rria bañc obeagoa daaik ere« KK bada orreabeste izutu Katezismu b*rri bateraldi&^atik.

- 166 Zertan ari dira aspaldl omtan Eleiza Amaren alegiñ
asmoak? G»urko munduaren izanera ta memtalidade berriari ianari espirituala baar eran eman naiean, noski. Alegiñak ©ta
bost egiten ditu aldakuntza oni dagokiona lortzearrea. Bta
alegiñ oien artean dago -garrantziko baita- katezisrao katolikoa. Aal bi&e giiziak iorratzen ditu doktriñaren azia krsist»u biotsetan erein asmotaK. Len ©skun fabaltgsen azia, gaur
raakiñaz zabaltzen da. Len bati esaten zitzaiona, gaur radio
ta televisioz askori eeaten zaie, Irudi bcrriak egitsn dira
bsgietatik sar dedia, doktriña t.a... Itz batean lantei barri
bat emaa nai zaio^'doktriña zaarrari".

Ta ez al dira aurrerapent a-legin ta asmo oiek Pedagogiarem arauetara egin? Orixe palta! Zergatik,bada,katezismua bein egin bear dala? Katezismuak "batez ere, zirkunstantaietara makurtu bear.du bere burua, ez"doktriñan" -Jesukristok
kristok irakatsia betikoa baita- bai ordea, bera iantaian,
b«re azalean, bere esati erataa.
Arren! Itz auan asmoa ezta Aita Berriatuaren kateziamu berri ori jartzea leagoaren ordezj ©z dugu Obispo Jaunari ©skubide au kendu nai.
Baña arritzeko al litaake beste katezisrau raodernuago bat jartzea? Arritzeko as baHa -nork iakin- egokiago litzake gur» erriaren onerako. Ala gure erria bakarrik al da
mundu guztian, aldatzen eztena?
Hik ere ba-dakit, Lekuona jaun agurgarri ta ez-ezagun baña adiskide, "ezer berritzera ez datorrela guk eskuartaan daukagtm katezismu au" (152 of.). Ba-dakigu baña, ez
gagos konporme katezismo gaiari buruz diozunaz.

Geiago ere esaten du Lekuona jaunak kateaismu bea« dela-ta, gai oni buruz, egozentrismo eta Kristozentrismuari
trismuari buruz,alegia,
Eskotistar zimtzo b«z«la, Kristozentrismoaren defentzaille natzaizu, baña oso egokitsu errespatatzen dut zur« iritzia.

•V

"

Ventaja aundiagoak ditula Kristozentrismoak? Nik
"beintssat baietsa defenditzen dut, eta dirudianez doixtarrok
ere bai, nai*~ta eskotistar badira nik ez iakin.
Eskutik jun bear dutela dioau (153 or.). Nik, doixtarrokin? Kristozentrismoak aurretik jun bear dula esango
nuke, eta "guH ber® &rgl iapitan ataetlk.
EXegoke gaiiski Dogma ©r® "Kristozentrikoki erakustaa ? Bz orixe, elegoke g&iaki! Bañaf o"be litsake,nere iri~
tzie l1kristozentrikokiago" eraku*t«a. gz al da Kristo izan,
gauden mallan, Kristautasunaren alfa eta omega? Bai ederki
mamitu Eskotok gai au. Z®r os&nik ®SK San Pabloren iturrietan
edaten dul»,
M

Ondo eeaten zigun Teodizeako profesore arek, ez
ditugula Jainko ta Jainkoaren g&uaak "antropologiki" neurtu
bear. Gaurko teorien ald&tss-behsra auxe baita.
Ba-dakit"gur® katezismuaren" egozentrismo ori legeko dela -nola e»I- ta »a dula gisona Jainkoaren neurri
jartzen, bañaa ... "alde ori" ©gokiago al da bestea baño?
Nire iritaie ezetza dut s©nar» baña biotaee errespetatzen
dut puntu ontan iritaia.

Galde srantsuneei •burua (153 of) ©ztet nik ezer esango zuk
iart»en dioBunari, Olan edo alan "bakoitzak,«fezen iruditzen
aaionari eldu b®aaiof suBkerar©» a r w a k gogoan edukia eta
iif&sleeB fe«rw»k kontt«nr»MPedagogiaren pedagogi beaxrez"?
Oriz®feaif
Parkatu,Lekuona jaum agiargarri neie ausardia. Irit'ai gaussetan tot asntentiai» aiaot capita zion antaiñako FsiPsikologiPedagogiarenesaner&k. B»re ie«nean ari nais.
Laister aterako da oso—osorik "Katezismu Katoliko"
ori, ta ordun sakonduko auga gaia. 0©graa alietik, Eskritura
aldetik, Apologetika ald#tifc, Liturgi aidetik t.a,, ta bait®
sre Pedagogi ta Psikologi aldetik. Isan lsaiti.tu"a.ld®"
g'jzx^ ok.
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